
 
 

VABILO 
 

na REDNO LETNI IN VOLILNO SKUPŠČINO PK OLIMPIJA 
 

 
V skladu s sklepom 4. Seje Upravnega odbora Plavalnega kluba Olimpija z dne 11.03.2019 in 
na podlagi 15.2. člena Temeljnega akta športnega društva Plavalnega kluba Olimpija 
sklicujem redno letno skupščino, ki bo 
 

V četrtek, 28. marca 2019 ob 17.00 uri 
V prostorih SLORESTA na Litostrojski 54, v Ljubljani 

 
Na redno in volilno skupščino PK Olimpija so vabljeni vsi člani* Plavalnega kluba Olimpija. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 

1. Otvoritev  redne letne skupščine PK Olimpija (Silvo Hajdinjak) 
2. Izvolitev delovnega predsedstva 

- Delovnega predsednika, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev 
zapisnika 

3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Poročilo o delu Upravnega odbora v 2018 
5. Poslovno poročilo PK Olimpija za leto 2018 

Poročilo nadzorne komisije za leto 2018 
Poročilo disciplinske komisije za leto 2018 
Poročilo strokovnega sveta za leto 2018 
Poročilo sodniške organizacije za leto 2018 

6. Razrešitev predsednika in članov upravnega odbora, nadzorne komisije in 
disciplinske komisije 

7. Predlog in volitve novega predsednika in članov upravnega odbora,  nadzornega 
odbora in disciplinske komisije za obdobje 2019 – 2023 
- Predstavitev programov kandidatov za predsednika 
- Volitev predsednika 
- Volitev upravnega odbora predlaganega s strani izvoljenega predsednika 

8. Letni poslovni plan za 2019 
9. Razno 

 
Vsak član kluba lahko najkasneje do ure objavljene za pričetek skupščine PK Olimpija, poda 
predlog za dopolnitev dnevnega reda. Predlog mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati 
naziv točke dnevnega reda in predlog sklepa. 
 
Predsednik . Silvo Hajdinjak 
 
*Skupščino sestavljajo vsi člani PK Olimpija, Redni člani skupščine, razen nepolnoletni člani do 15. leta starosti, imajo glasovalno pravico. 
Glasovalno pravico imajo tudi tisti redni člani, ki imajo plačno članarino za tekoče leto in preteklo leto, ter niso v disciplinskem postopkuza 
prenehanje članstva. Nepolnoletni člani do dopolnjenega 15. leta starosti nimajo glasovalne pravice, imajom pa pravico skupščini podajati 
predloge, pobude in vprašanja. 
 
 
Vsa poročila bodo od ponedeljka 25.- 28  marca 2019  med  8.00-12.00 uro , na vpogled  v pisarni PK Olimpija. 
 


